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Krátké zprávy 
z výrobní oblasti  
Rok 2018 byl ve vývoji SAFEROAD 
Czech Republic s.r.o. přelomový 
v mnohém. Podívejme se na ně-
které z důležitých milníků na poli 
výroby, které budou mít nepo-
chybně ve stavební sezóně 2019 
a těch dalších pozitivní vliv na 
množství a kvalitu odvedené 
práce.

 JARO 2018 – změna ve vedení 
divize záchytných systémů. Jejím 
ředitelem se stává Robert Boro-
vanský a pod jeho patronátem se 
slučuje s divizí dopravního značení. 
Výsledkem je efektivnější nakládání 
s lidskými zdroji a s vozovým par-
kem.
 

 LétO 2018 – nákup nové techniky 
do vozového parku. Za zmínku stojí 
dva nákladní automobily IVECO. Je-
den z nich je opatřen beranidlem. 
Taková úprava je vhodná pro rych-
lé výjezdy a zakázky s menším roz-
sahem, jako je údržba nebo opravy 
svodidel.

 PODZim 2018 – veškeré zakázky 
SAFEROAD Czech Republic s.r.o. 
byly zhotoveny na sklonku sezóny 
bez využití podzhotovitelů. Ověřili a 
dokázali jsme si tak, že schopnosti 
a kapacity realizačního úseku fir-
my jsou připraveny do toho v roce 
2019 pořádně šlápnout!

 ZimA 2018 – koncem sezóny jsme 
významně stabilizovali počty a 
nastavení pracovních skupin za-
měřených na svodidla a záchytné 
systémy. Z původního stavu tří pra-
covních čet s jedním stavbyvedou-
cím jsme povýšili na poměr pěti čet 
na tři stavbyvedoucí. Toto nám za-
ručí včasné a kvalitní plnění závaz-
ků a také více možností v případě 
čerpání dovolených nebo náhlých 
komplikací.  

 Kontakty
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 Mgr. Petr Vicenda
 výkonný ředitel

Stručné představení
organizačních a dalších 
změn, které se udály  
V uplynulém roce 2018 došlo ve společnosti SAFEROAD Czech 
Republic k mnoha změnám. Sloučila se divize svodidel a divize 
vodorovného a svislého značení pod jedno vedení, zosobněné 
Robertem Borovanským. Vznikla nová pozice výkonného ředitele 
a koordinátora výroby. Do týmu přišli noví obchodní zástupci 
s produktovou specializací a posílil i sklad příchodem Pavla Wennera. 
Zároveň došlo k různým přesunům několika pracovníků na pozicích 
v rámci firmy. Po prázdninách bylo zřízeno středisko opravy svodidel 
po dopravních nehodách na D1 v Bernarticích – včetně odpovídajícího 
zázemí a vybavení.

Začátek nového roku 2019 byl bohužel negativně ovlivněn zrušením 
zakázky na dodávku svodidel na D1, úsek 12. Jako SAFEROAD tým 
děláme vše pro to, abychom to vyřešili. Ostatně týmového ducha 
jsme mimo jiné také posilovali na teambuildingu v Rohanově 
od 16. do 19. ledna.
 
Produktové oddělení pod vedením Janka Ostroluckého úspěšně 
provedlo historicky první firemní crashtest nově schválené koncovky 
svodidel SafeEnd na letišti v Hořovicích. Věříme, že tyto akce pomohou 
k úspěšnému splnění plánu tohoto roku. Budeme se zaměřovat 
na získávání zakázek většího rozsahu, které nám pomohou splnit 
zamýšlený objem zakázek a práce. Naplánovali jsme a realizujeme 
investice do nových vozidel a technologií.

V únoru letošního roku se podařilo zahájit přístavbu areálu nad gará-
žemi. Dokončení stavby je plánováno na září. Vzhledem k omezené 
kapacitě skladovací plochy v areálu firmy budou vybudovány na několika 
místech externí regálové systémy, které umožní zlepšení manipulace 
s materiálem a uvolnění zpevněné plochy.

Věřím, že společnými silami se podaří posunout renomé značky 
SAFEROAD v České republice opět o kus dále a každému z nás se splní 
po pracovní stránce očekávání, které si v tomto roce vytyčil. 

Úvodní slovo
těší mě, že vám mohu představit první číslo firemního magazínu roku 2019. Po důkladném 
zvážení jsme se rozhodli po delší odmlce znovu vrátit k přípravě a tvorbě SAFEROAD magazínu. 
Důvodů je hned několik. Denně kolem nás proběhne velké množství akcí a informací, 
na které musíme reagovat, jsme tím přesyceni, a proto si myslíme, že je důležité si některé 
věci připomínat. Proto v našem magazínu najdete nejen ohlédnutí za tím, co se nám povedlo, 
ale také to, co nás čeká zajímavého a co připravujeme. Zároveň si přejeme, aby byla součástí 
profesního života v SAFEROAD i nějaká zábava, nadhled a lidský přístup, proto si připomeneme 
i okamžiky, kdy nešlo jen o práci. 
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První SAFEROAD 
Show 2019
– netradiční akce 
na rozjezd roku 

Co všechno stálo
za přípravou
prvního crash testu
Oficiální titulek tiskové zprávy zněl: „Silničáři 
bourali auta na letišti, aby upozornili na bez-
pečnost“. Což se také stalo. Auto řízené profesi-
onálním kaskadérem, Ing. Luďkem Jelenem, na-
jelo v rámci testu v rychlosti 70 km/h na výškový 
náběh. Poté na pěti metrech ztratilo kontakt se 
zemí a po dopadu se dvaapůlkrát převrátilo. Cí-
lem bylo dokázat, jak jsou dnešní koncovky svo-
didel nebezpečné.

Demonstračním nárazům ovšem předcházela 
velká příprava a organizace. Původní myšlen-
ka akci realizovat vznikla původně jako legrace, 
kterou si dělali dva nejvyšší představitelé spo-
lečnosti na konci října na Silniční konferenci 
2018 v Ostravě. Přesto to byl moment, kdy se 
roztočila kola pohánějící SAFEROAD k prvnímu 
živému demonstračnímu nárazu. Jen tři měsíce 
poté se konala první předváděcí akce, při které 
se testoval SafeEnd®! A pronajmout se k tomu 
muselo celé letiště.

Aby toho nebylo málo, předváděcí akce se měla 
uskutečnit rovnou dva krát v jednom týdnu. Oba 
dny byly navíc rozděleny na dvě části. První část 
teoretická (prezentační) a druhá část praktická 
(akční). Prezentovalo se v Motelu Jetel v Králově 
Dvoře, symbolicky hned u dálnice D5. Praktic-
ká část probíhala na letišti v Hořovicích, kde se 
uskutečnily nárazy, catering, moderování akce 

a komentování vi-
deozáznamů.

S ohledem na typ 
akce bylo nutné 
zajistit bezpečnost 
účastníků a hrdinu 
akce – kaskadéra. 
Připraveni byli jak 
hasiči, tak zdra-
votníci. Jejich asis-
tence se nakonec 
opravdu hodila. Po prvním nárazu, kdy se auto 
otočilo, bylo potřeba vyprostit „visícího“ kaska-
déra a otočit auto zpět na kola. Hasiči i záchra-
náři byli úžasní a velmi ochotní. Těší nás, že měli 
o problematiku velký zájem.

Všechno bylo nutné natočit, nafotit, zpracovat, 
nastříhat, vybarvit, otitulkovat a promítnout 
hostům ještě v tentýž den, abychom jim zá-
znam okomentovali a abychom ho společně s 
hosty prodiskutovali. Celou akci tak doprovázel 
tým fotografů a kameramanů, hostesky a ne-
mohla chybět ani hudební produkce, která do-
provázelo prezentaci na velkých obrazovkách. 
Jsme rádi, že nám naši pozornost hosté vraceli 
pochvalami, obchodními příležitostmi a nabíd-
kami podobných demonstrací na jejich akcích. 
Věříme, že to rozhodně nebyl náš poslední de-
monstrační test. 

magazín 1 | duben
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První Crashguard®

na českých dálnicích  
na sklonku loňské stavební sezóny se povedlo 
na druhém kilometru dálnice D11 instalovat tlumič 
nárazu crashguard, jehož vývoj pochází přímo 
„z dílny“ koncernu Saferoad Group. první montáž v republice zajistili společně se svými dělníky 
výroby martin Beneš a radek ladanyi bez komplikací. Bylo tomu tak rok a půl po schválení 
této špičkové a spolehlivé bezpečnostní technologie. tlumič působí tak, že pomocí sestavy 
hliníkových trubek postupně absorbuje energii nárazu tak, aby byla chráněna posádka vozu 
a kolemjedoucí vozidla. nájezdy na benzinové čerpací stanice patří mezi velmi rizikové prvky 
dálnic. z tohoto důvodu byl právě u jedné z nich Crashguard V-2700 nainstalován. 

Unikátní
bezpečnostní
prvek Primus®

a jeho testování
v provozu 
Zavádění nových bezpečnostních prvků na naše 
silnice je často velmi náročný proces. Proto i jako 
významný krok vnímáme instalaci našeho 
výrobku Primus® v rámci testovacího provozu 
na Tachovsku.  Hlavním cílem je ukázat, že dokáže 
uchránit před vážnými důsledky dopravní 

nehody jak posádku vozidla, tak stojící překážku. 
Srážka s pevnou překážkou totiž patří mezi 
nejvíce tragické nehody. Riziko úmrtí je zde 
mnohem vyšší než při jiné dopravní nehodě. Pře-
devším z těchto důvodů jsou pak káceny aleje 
stromů lemující silnice. Instalace těchto 
překážek by tak toto kácení stromů a počet 
vážných nehod mohla vyřešit. 

Podrobný článek
na toto téma vyšel

v Tachovském
deníku. 

D35
Lipník nad Bečvou
Realizace netradičně
dlouhého úseku
oboustranného svodidla 
SafeStar 351d.

I/20 Měcholupy – průtah
Poprvé naistalováno zábradelní svodidlo 
SafeStar 232b s výplní.

Orlicko-Bystřické 
hory
Dřevoocelová
svodidla – poprvé byl 
instalován systém TM40 
4MS2 a tm18 4mS2.
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Naše společnost vstoupila 
do Evropské asociace bezpečnosti silnic
Na začátku roku 2018 se SAFEROAD Czech Republic aktivně zapojila do boje za Vizi nula na poli 
spolků a neziskových organizací. Pomohli jsme založit Evropskou asociaci bezpečnosti silnic 
(EABS), která se snaží řešit žalostnou bezpečnostní bilanci českých silnic posledních let. Vizi 
nulového počtu usmrcených a těžce zraněných osob prosazujeme pomocí nových přístupů 
a snažíme se do ní zapojit i další hráče v oboru. EABS organizuje kulaté stoly a krajská setkání, 
při kterých vyvolává diskuse se správci komunikací, politiky, hasiči, policisty nebo záchranáři. 
Na projektu asociace „bezpečné komunikace“ se intenzivně podílejí i naši zaměstnanci. EABS 
jej loni představila na Silniční konferenci v Ostravě a připravuje jeho realizaci pro Plzeňský 
kraj. SAFEROAD se hrdě hlásí k aktivitám Evropské asociace bezpečnosti silnic a přeje jí dlouhé 
fungování a hlavně hodně úspěchů. 

CO SE POVEDLO
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Na kus řeči s Robertem
Vágnerem
Na pět minut jsme od práce vyrušili Robert Vágnera, který působí 
ve společnosti již dva roky. Není známý jen jako člen týmu SAFEROAD, 
ale také se úspěšně zapsal i ve fotbalovém světě především díky 
svému čtyřgólovému zápisu za SK Slávii proti Uherskému Brodu 
v roce 1997 a následnému působení v Maďarsku, Bundeslize 
a na Viktorce. V současnosti se ve fotbale věnuje výchově mladých 
talentů.

Po takových angažmá, co máš 
za sebou, ses najednou ocitl 
i v SAFEROAD týmu. Jak se to 
stalo?
No… Přišly přestupové lístky a já 
jsem musel podepsat. :-) Ale teď vážně, 
bylo to přes Láďu Vacka, protože 
naše děti spolu hrály fotbal a já jsem 
zrovna končil v Mostě s trénováním. 
Tak jsme se dali do řeči a zjistil jsem, 
že přijímáte lidi. Šel sem tedy s ním 
dvakrát na dálnici. Poprvé to bylo 
v pohodě, asi jen šest nebo sedm 
hodin. Podruhé už to teda bylo čtrnáct 
nebo šestnáct, tak to už taková sranda 
nebyla. Nicméně jsem do dvou týdnů 
nastoupil už na stálo. 

Řekneš nám, jaká je Tvoje náplň 
práce?
Je to svislý dopravní značení, doprav-
ní značky, uzavírky pro stavby a D.I.O. 

V Plzeňském kraji nebo i jinde?
Dokonce i na Moravě. To je pak 
výlet na týden. Ale děláme i v jižních, 
severních a západních Čechách, 
pak v Praze a Středočeském kraji, 
takže se dá říci, že pracujeme 
po celé republice.

Oceňuješ manuální práci
dělanou pro změnu rukama, 
nikoliv nohama?
Takhle to úplně není. Oceňuji, že práce, 
co tady dělám, není monotónní, protože 
jsou to různé úkoly od dočasných uza-
vírek až po trvalé značení. A výhodou 
je taky, že pracuji venku na vzduchu. 
Někde ve fabrice u pásu zavřenej, 
to bych asi nezvládl. Ta pestrost a to, 
že je to venku, jsou velké výhody, 
byť občas je to o kejhák.

Poznávají Tě lidé venku při výkonu 
současného povolání?
Ano, občas se to stane. Ale já mám 
v práci rád klid, takže je mi to spíš 
jedno. Někdy mě vyvede z míry to, jak 
se jezdí na našich silnicích, ale jinak 
se při práci nenechávám rušit.

Čemu se věnuješ kromě práce 
a fotbalu?
Po práci a po fotbale jsem rád, když 
přijdu domů, najím se a jdu spát :-) 
Já si pak rád přivstanu, abych začal 
s prací už v šest, sedm hodin. Vyplatí 
se to, když se některá zakázka pro-
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Grillmasters:
po dobrém jídle 
dobrá práce…
a naopak.  
neodolatelné hamburgery, špízy, žebírka 
nebo klobásy se rozhodla připravit tajemná 
skupina působící v severovýchodním sektoru 
dvoru společnosti SaFeroaD, která si neříká 
jinak než GrillmaSterS! jen díky těmto 
agentům si mohou zaměstnanci v některých 
dnech dopřát speciality z grilu za lidové 
ceny přímo na pracovišti :-)

A jak to všechno začalo? Druhé únorové úterý 
se po firmě šířil prospekt lákající na hovězí 
hamburgery z grilu. V zimní slunečný, ale pra-
covně výjimečně nezáživný den, taková nabídka 
vyvolala lehké pozdvižení. Kdo jako tuto 
exkluzivní delikatesu v polních podmínkách 
připraví? A je to vůbec proveditelné? 

Podobné otázky visely ve vzduchu jen do momen-
tu, než je vystřídala vůně pečícího se masa 
a lahodného dýmu z grilu. Jediný pohled 
na dvůr vše osvětlil. Naskytla se možnost sledovat 
bravurní zručnost Martina Jabůrka, který má 
nezpochybnitelné grilovací zkušenosti. Příprava 
mletého masa byla pouze mechanická. Vy-
tvoření vhodného „karbanátku“ a šup s ním 
na gril. Veškeré solení a dochucování nastalo 
až při aranžování burgeru do bulky. Daný 

postup byl vyhodnocen jako klíčové tajemství 
šéfkuchaře. Po opečení masa, slaniny a bulek 
jsme, jako testovací skupina, byli posláni 
do skladu, kde Radka Švamberková dodala 
další potřebné ingredience, jako byl čedarský 
sýr, salát, rajče a směs koření a soli. Výsledek 
byl vskutku smysly otupující. Při prvním 
kousnutí jsme se dostávali do extáze a náš 
plán, zajet si pak na regulérní oběd, jsme 
mlčky opustili. A výrazně jsme ušetřili, pro-
tože hamburger nás stál pouhých 70 korun. 
Ještě v ten samý den tajemní Grillmasters 
rozeslali pozvánku na třetí únorové úterý, 
na které se připravují špízy. Už se nemůžeme 
dočkat. Jen tak dál SAFEROAD Grillmasters! 

dlouží. Pak jsem na fotbalu. A když je 
to takhle pětadvacet dní v měsíci, tak 
to už moc času na nějakou další zá-
bavu nezbývá.

Zmínili jsme fotbal. Kde teď působíš?
Teď jsem na Viktorce u devatenáctky, 
kde dělám posledního půl roku 
asistenta Pavlovi Fořtovi.

Jaká tedy bude, podle tebe, další 
generace fotbalistů?
Jsou tam kluci šikovní, kterým je se-
dmnáct, osmnáct let, a měli by během 
roku, nebo dvou, nakouknout do do-

spělého fotbalu. Ale na některých vidím, 
že to pro ně bude velkej skok, a někteří 
se tam ani nedostanou.

Poslední otázka: plánuješ pro tento 
rok nějakou dovolenou?
Vůbec dovolenou neplánuji. Vlastně 
jsem byl vloni na dovolené po deseti 
letech. Je to proto, že když jsem hrál 
trénoval, tak toho cestování bylo docela 
hodně už samo o sobě. Já jsem nejradši 
doma. Takže pokud se něco naskytne, 
tak někam určitě pojedu, ale kam, 
to nevím. 

Děkujeme za rozhovor.
/ str. 7
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Trénink a teambuilding
na Rohanově 

Svou mrštnost, šikovnost, 
schopnost reagovat na změ-
nu a mnoho dalšího, navíc 
to vše v kontextu týmové-
ho plnění náročných úloh, 
trénovali členové střední-
ho managementu. Začát-
kem roku se na dva a půl 
dne proměnil horský hotel 
Rohanov, ležící v nádherném 
prostředí podhůří Šumavy, 
na školicí a tréninkové cent-

rum společnosti SAFEROAD. Dva tucty pracovníků se zástupci nižšího 
a vyššího managementu spolu hledalo cesty k lepší vzájemné souhře 
a efektivnější komunikaci mezi kolegy, se kterými nejsou v každodenním 
osobním kontaktu, ale na jejich spolupráci závisí bezproblémový běh 
firemních procesů. Pod vedením profesionálních koučů agentury Česká 
cesta naši kolegové pochopili a vyzkoušeli si nevyslovené zákonitosti 
teamové práce. V roce 2019 se tak připravte na ještě intenzivnější výkony, 
než tomu bylo v posledních sezónách. To budete koukat!  

Závěrem jedno 
TOP doporučení
na sezónu 2019 
Bob a Radůza dostali za úkol vymyslet univerzální 
nástroj pro zajištění spokojnosti zákazníků, vedení 
i zaměstnanců zároveň. Vzhledem k tomu, že se 
SAFEROAD často specializuje na nesplnitelné úkoly, 
musíme naše vedoucí pracovníky občas potrápit 
podobnými zkouškami. Po dlouhém procesu analýzy, 
zpětné analýzy, efektivizaci, outsourcingu a insourcingu 
přišli s geniálním, přímo filozofickým řešením. Jeho 
proveditelnost je jednoduchá a náklady jsou nulové.  

„Klíčem ke spokojenosti
všech stran je brát

všechno s úsměvem.“

I v SAFEROAD jsme
Homo Cykliens!
Pokud se chcete přidat
k našemu firemnímu týmu 
nebo si zaregistrovat vlastní, 
následujte QR kód.  

  SAFEROAD
magazín online
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